
NEUVĚŘITELNĚ 
RYCHLÉ VÝTISKY
V KVALITĚ 
FOTOLABORATOŘE 
Z CHYTRÝCH 
ZAŘÍZENÍ A DALŠÍCH 
PŘÍSTROJŮ

Malá, elegantní a snadno 

přenosná fototiskárna s Wi-Fi 

usnadňuje tvorbu unikátních, 

velmi kvalitních a trvanlivých 

výtisků přímo z kompatibilních 

chytrých zařízení, SD karet 

nebo fotoaparátů – ať 

půjdete kamkoliv. 

PRODUKTOVÁ ŘADA

SELPHY CP1300

SELPHY CP1000

SELPHY CP1300

SELPHY CP1000

• Rychlé bezdrátové výtisky z chytrých zařízení 
pomocí aplikace Canon PRINT a podpory 
technologií Mopria™ a Apple AirPrint™. 

• S tiskovým systémem na bázi barviv můžete 
vytvářet živé a trvanlivé výtisky úžasné kvality 
za méně než 1 minutu. 

• Uchovejte a sdílejte vzpomínky tvůrčími 
způsoby a tiskněte fotografie na doklady 
v široké řadě přijímaných velikostí. 

• Elegantní, ultrakompaktní a přenosné 
provedení – ideální pro mimořádně kvalitní tisk 
fotografií doma i na cestách. 



TECHNICKÉ ÚDAJE

TISKOVÝ SYSTÉM

Typ Sublimační tiskový systém s tepelným přenosem na bázi 

barviva

Maximální rozlišení 300 × 300 dpi

Barvy 3 barevné inkousty s ochrannou povrchovou úpravou, 

256 úrovní každé barvy (24bitová barevná hloubka)

MÉDIA A KAZETA

Velikost pohlednice 148 × 100 mm – KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V 

Velikost kreditní karty 86 × 54 mm – [KC-36IP]
[2]

Štítky velikosti kreditní karty 86 × 54 mm – [KC-18IF]
[2]

Čtvercové štítky 50 × 50 mm – [KC-18IS]
[2]

Miniaturní štítky 22,0 × 17,3 mm (8× samolepka na jeden list) – [KC-18IL]
[2]

Inkoustová kazeta Dodávána s médii

Trvanlivost snímků Trvanlivost výtisku 100 let
[3]

PROSTOR PRO SPOTŘEBNÍ 
MATERIÁL

Podavač listů Automatické podávání ze zásobníku papíru

RYCHLOST TISKU

Velikost pohlednice přibližně 47 s
[14]

Velikost kreditní karty přibližně 27 s
[14]

Štítky velikosti kreditní karty přibližně 27 s
[14]

Miniaturní štítky přibližně 27 s
[14]

TISK

Režimy tisku Výběr a tisk (výběr jednotlivých snímků a počtu kopií pro 

dávkový tisk), Tisk všech snímků (výběr všech snímků a počtu 

kopií pro dávkový tisk), Tisk snímku DPOF, Dotisk, Tisk fotografií 

na doklady (Standardní / Uživatelský / Duální)

Nastavení tisku Konečná úprava tisku:

Lesklá, Pololesklá (Vzorek 1 / Vzorek 2 / Vzorek 3)

Rozvržení snímků:

Okraje (S okraji / Bez okrajů), Rozvržení stránky (1 / 2 / 4 / 

8 snímků na stránku, 2 snímky na stránku pevné velikosti 

(Pozadí (Bílé / Černé) / Uprostřed), Proužky 2 × 6 fotografií, 

Index, Náhodné (8 / 20 snímků na stránku (pomocí aplikace 

Canon PRINT lze k tiskárně připojit více chytrých zařízení)
[18]

/ 

Orientace (Na šířku / Na výšku) / Pozadí (Bílé / Černé))

Manipulace se snímky:

Inteligentní scéna a detekce obličeje prostřednictvím funkce 

Optimalizace snímků, iContrast, Jas (7 úrovní, od –3 do +3), 

Nastavení barev (7 úrovní (C-R) × 7 úrovní (Y-B)), Jemná pleť, 

Mé Barvy (Živé / Neutrální / Pozitivní film / Sépie / Černobíle / 

Vypnuto), Korekce červených očí, Ořez

Nastavení tiskárny:

Priorita fotografií na doklady, Uchování tiskových nastavení, 

Body ochrany před opětovným použitím papíru, Datum 

(Výrazné / Jemné / Vypnuto), Formát data, Číslo souboru 

(Výrazné / Jemné / Vypnuto)

TYP TISKU

Přímý tisk z fotoaparátu Kompatibilní s technologií PictBridge (USB a bezdrátová 

síť LAN)

Přímý tisk z paměťové karty Podporované typy karet: SD, SDHC, SDXC

Paměťová zařízení USB Flash
[13]

Podporované typy karet při použití adaptéru
[7]

: miniSD, 

miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Přímý tisk z telefonu 
s fotoaparátem

Kompatibilní se smartphony, tablety a přenosnými zařízeními

přes síť Wi-Fi (přímé připojení nebo připojení v režimu 

infrastruktury)
[15] [16]

:

Zařízení se systémem iOS:

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Apple AirPrint

Zařízení s operačním systémem Android: 

Aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY 

Modul plug-in Canon PRINT Service (verze 1.20 nebo novější)

Mopria Print Service

Zařízení Kindle Fire OS:

Modul plug-in Canon Print

Mopria Print Service

Tisk z počítače Ano, vyžaduje standardní kabel USB nebo připojení ke 

kompatibilní síti Wi-Fi.

ROZHRANÍ

Fotoaparát USB: 

Přes port USB typu A na tiskárně

Wi-Fi:

Pomocí technologie PictBridge přes kompatibilní digitální 

fotoaparáty podporující sítě WLAN

Počítač USB:

Miniaturní port typu B na tiskárně

Wi-Fi:

(IEEE802.11 b/g)

Displej LCD Barevný displej TFT s úhlopříčkou 8,1 cm (3,2"), vícejazyčným 

uživatelským rozhraním a mechanizmem naklánění

(Jazyky: angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, 

ruština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, 

thajština, hindština, vietnamština, malajština, japonština, 

portugalština, turečtina, arabština)

PODPOROVANÝ OPERAČNÍ 
SYSTÉM

Počítač PC Připojení přes rozhraní USB: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
[19]

Připojení přes síť Wi-Fi: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1
[19]

Počítač Macintosh Kompatibilní se systémem Apple OS prostřednictvím 

technologie AirPrint
[16]

SOFTWARE

Ovladače Windows

ZDROJ NAPÁJENÍ

Zdroj pro střídavé napájení Ano, součást dodávky

Bateriový zdroj Ano, volitelný bateriový zdroj NB-CP2LH (přibl. 54 výtisků 

velikosti pohlednice na plné nabití)

Spotřeba energie Přibližně 4 W (pohotovostní režim), přibl. 60 W (tisk)

K dispozici automatické vypnutí napájení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pouzdro Brašna na cesty DCC-CP3

Pouzdro pro přenášení tiskárny DCC-CP2

Zásobník papíru Zásobník papíru velikosti karty PCC-CP400

Napájení a nabíječky baterií Napájecí adaptér CA-CP200B

FYZICKÉ ÚDAJE

Provozní prostředí 0–40 °C, 20–80% vlhkost

Rozměry 180,6 × 135,9 × 63,3 mm (pouze tiskárna bez 

vyčnívajících částí)

Hmotnost 860 g (bez inkoustové kazety a zásobníku papíru)

[2]
Vyžaduje volitelný zásobník papíru PCC-CP400

[3]
Pro testování trvanlivosti vytištěných snímků uložených v albu používáme akcelerovanouzkušební metodu

podobnoumetodě, kterou se testuje trvanlivostklasických fotografií na fotografických papírech na bázi

halogenidůstříbra při uskladnění v tmavém prostředí. Tiskové vzorky jsou vytištěny s optickou sytostí 1,0 

(každá barva Bk, C, M, Y). Vzorky jsou uchovávány ve specifickém prostředí s vysokou teplotou a 50% 

vlhkostí. Zaznamenává se rychlost poklesu optické sytosti a rychlost blednutí žluté barvy. Získané výsledky se 

převádějí na dobu, po kterou je vytištěný obraz uložen v prostředí s teplotou 23 °C a vlhkostí 50%. <Kritéria 

pro odhad trvanlivosti snímku> Doba, po které monochromatická/odrazová optická sytost vykazuje pokles 

o 30% (počáteční sytost 1,0).
[4]

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na objemu dat, metodě tisku, typu a kapacitě paměťové karty. 

Měří se od začátku tisku, s výjimkou manipulace s papírem.
[5]

Dostupné režimy/funkce se mohou lišit v závislosti na modelu fotoaparátu nebo použití paměťové karty 

pro tisk.
[7]

Vyžaduje adaptér (prodává se samostatně).
[13]

Snímky nepravidelných rozměrů nebo snímky, které byly počítačově upraveny, se nemusí zobrazit nebo 

vytisknout. Zařízení USB, která nejsou identifikována jako „Vyměnitelná média“ (například externí pevný disk) 

nebo nepoužívají systém souborů FAT či exFAT nebo mají tabulky oddílů GUID vytvořené v počítači 

Macintosh, nejsou podporována. 
[14] 

Rychlost tisku se může lišit v závislosti na objemu dat, metodě tisku, nastavení konečné úpravy tisku, typu 

a kapacitě paměťové karty. Rychlost tisku se měří od začátku tisku, s výjimkou manipulace s papírem.
[15] 

Kompatibilita aplikací Canon se liší v závislosti na modelu chytrého zařízení a operačním systému. Nejnovější 

informace o kompatibilitě získáte v obchodě s aplikacemi v chytrém zařízení.
[16] 

Více informací o kompatibilitě s technologií Apple AirPrint v počítači nebo chytrém zařízení od 

společnosti Apple naleznete na adrese https://support.apple.com/en-gb/HT201311. 
[17]  

Aktuální informace o kompatibilitě s technologií Mopria naleznete na webu společnosti Amazon.
[18]

K tiskárně lze prostřednictvím aplikacepřipojitaž 8 zařízení najednouza účelem náhodného tisku přes

síť Wi-Fi, ale jen jedno zařízení může odeslat tiskový příkaz. 

[19] Ovladačtiskárny lze stáhnout na adrese http://www.canon-europe.com/support, kompatibilita ovladače/ 

softwaru se systémem Windows 10 je zaručena pouzepři použití systému Windows 10 v režimu plochy

Veškeré údaje jsou založeny na standardních zkušebních metodách společnosti Canon.  

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.



Malá, elegantní a snadno přenosná fototiskárna s Wi-Fi 

usnadňuje tvorbu unikátních, velmi kvalitních a trvanlivých 

výtisků přímo z kompatibilních chytrých zařízení, SD karet 

nebo fotoaparátů – ať půjdete kamkoliv. 

Neuvěřitelně rychlé výtisky v kvalitě 
fotolaboratoře z chytrých zařízení 
a dalších přístrojů

Podrobnosti o produktu:

Název produktu Kód Mercury Kód EAN Doporučená maloobchodní cena

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 , ČERNÁ 2234C002AA 4549292090512 3.390,- Kč

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 , BÍLÁ 2235C002AA 4549292038514 3.390,- Kč

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 , RŮŽOVÁ 2236C002AA 4549292091243 3.390,- Kč

Volitelné příslušenství:

Název produktu Kód Mercury Kód EAN Doporučená maloobchodní cena

ZÁSOBNÍK PAPÍRU (PODAVAČ)

Zásobník papíru PCC-CP400 (velikost kreditní karty) 6202B001AA 4960999846941 399,- Kč

SADA BAREVNÝCH INKOUSTŮ A PAPÍRU

Sada barevných inkoustů a papíru RP-1080V 
(velikost pohlednice) 8569B001AA 4960999980065 8.199,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru RP-108 
(velikost pohlednice) 8568B001AA 4960999980034 899,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KP-108IN 
(velikost pohlednice) 3115B001AA 4960999616889 899,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KP-36IP 
(velikost pohlednice) 7737A001AH 4960999047034 379,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KC-36IP 
(velikost kreditní karty) 7739A001AH 4960999047058 289,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IF 
(štítek velikosti karty) 7741A001AG 4960999047072 289,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IL 
(velikost karty, 8 štítků na stránku) 7740A001AH 4960999047065 289,- Kč

Sada barevných inkoustů a papíru KC-18IS 
(velikost karty, čtvercový štítek) 7429B001AA 4960999922171 289,- Kč

Sada KC-18IS/PCC-CP400 6202B003AA 8714574593685 549,- Kč

NAPÁJENÍ

Adaptér nabíječky CG-CP200 6203B001AA 4960999905723 2.299,- Kč

Bateriový zdroj NB-CP2LH 0749C001AA 4549292045055 1.190,- Kč

RŮZNÉ

Béžové přepravní pouzdro DCC-CP2 0030X597 8714574532271 659,- Kč

Šedé přepravní pouzdro DCC-CP2 0035X550 8714574577135 659,- Kč

Černé přepravní pouzdro DCC-CP3 0039X580 8714574617275 1.290,- Kč



Malá, elegantní a snadno přenosná fototiskárna s Wi-Fi 

usnadňuje tvorbu unikátních, velmi kvalitních a trvanlivých 

výtisků přímo z kompatibilních chytrých zařízení, SD karet 

nebo fotoaparátů – ať půjdete kamkoliv. 

Datum začátku prodeje: září 2017 

Neuvěřitelně rychlé výtisky v kvalitě 
fotolaboratoře z chytrých zařízení 
a dalších přístrojů

Obsah balení

• Kompaktní fototiskárna SELPHY CP1300

• Zásobník papíru (formát pohlednice)

• Kompaktní napájecí adaptér CA-CP200 B

• Napájecí kabel

• Sada uživatelské příručky

Rozměry / logistické informace:

Název produktu Kód Mercury Typ balení Popis balení Množství Délka 
(mm)

Šířka 
(mm)

Výška 
(mm)

Hrubá

hmotnost 
(kg) 

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, 
ČERNÁ

2234C002AA EA Jednotlivě 1 250 220 136 1,80

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, 
BÍLÁ

2235C002AA CT Karton 6 460 429 309 11,87

KOMPAKTNÍ TISKÁRNA SELPHY CP1300 EU20, 
RŮŽOVÁ

2236C002AA EP Europaleta 36 1 200 800 1 077 81,5

Počet vrstev na paletu 3

Počet kartonů ve vrstvě 2

Počet produktů ve vrstvě 12


